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 الملخص العربى
 

كمية -  قسم اإلنتاج الحيوانى–أجريت ىذه الدراسة بمعمل تغذية األسماك 
فى التجربة األولى تم . وأشتممت ىذه الدراسة عمى تجربتين. الزراعة بمشتير، جامعة بنيا

 (كيموجرام عمف/ جرام4، 3، 2، 1صفر، )إختبار تأثير مستويات متزايدة من البيوجين 
فى عالئق أسماك البمطى عمى صفات النمو والكفاءة الغذائية والتحميل الكيميائى 

لألسماك أما التجربة الثانية فكان اليدف منيا دراسة تأثير استبدال كسب فول الصويا 
لخفض  (%100 ، 75 ، 50 ، 25صفر، )بكسب عباد الشمس المقشور بنسب متزايدة 

مكررين )وقد أستخدمت عشرة أحواض زجاجية لكل تجربة . تكاليف التغذية لمبمطى النيمى
: وكان من أىم النتائج المتحصل عمييا فى التجربتين مايمى (لكل معاممة

: التجربة األولى
كان اعمى متوسط لوزن  ( يوم من البداية90بعد مرور  )فى نياية فترة التجربة  -

 جم ناتج من المجموعة الثالثة التى كانت تغذى عمى عميقة مزودة 13.11الجسم 
، ( جم12.49)ثم المجموعة الرابعة  (عمف)كجم غذاء 1/  جم بيوجين2بـ 

، واخيرا ( جم10.39)، المجموعة الخامسة ( جم11.58)المجموعة الثانية 
وأشارت نتائج التحميل اإلحصائي إلى ان . ( جم9.46)المجموعة الضابطة 

الفروق بين متوسط وزن الجسم فى نياية التجربة كانت فروقًا معنوية عند مستوى 
. 0.001معنوية 

فى نياية فترة التجربة أشارت النتائج إلى أن أكبر متوسطات لطول الجسم                -
قد حققتو أسماك المجموعة الرابعة التى كانت تغذى عمى عميقة  ( سم8.90)

التى كانت  ( سم8.89)كجم عمف ثم المجموعة الثالثة 1/  جم بيوجين3مزودة بـ 
ثم األسماك فى . كجم عمف1/  جم بيوجين2تعذى عمى عميقة مزودة بـ  

 جم 1التى كانت تغذى عمى عميقة مزودة بـ  ( سم8.57)المجموعة الثانية 
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التى كانت تغذى عمى  ( سم8.31)كجم عمف ثم المجموعة الخامسة 1/ بيوجين
وقد أعطت المجموعة الضابطة . كجم عمف1/  جم بيوجين 1عميقة مزودة بـ 

لمجسم وكانت الفروق بين متوسط طول الجسم  ( سم7.98)اقل طول  (الكنترول)
متأثر  (0.001عند مستوى معنوية )لمجموعات األسماك فروقًا معنويو 

 .بالمستويات المختمفة لمبيوجين فى العالئق المختبرة

كانت ناتجة من  (K)كان أعمى قيمة لـ  ( يوم من البداية90 )فى نياية فترة التجربة  -
 2 التى كانت تغذى عمى عميقة أساسية و 3، 1األسماك الموجودة فى المجموعتين 

، (1.84)كجم عمف عمى الترتيب تبعيا أسماك المجموعة الثانية 1/ جم بيوجين
وقد أشارت نتائج . (1.17)ثم أسماك المجموعة الرابعة   (1.81)المجموعة الخامسة 

لمجموعات األسماك  (K)التحميل اإلحصائي إلى أن الفروق بين متوسطات قيم معامل 
المختمفة فى بداية ونياية التجربة كانت غير معنوية ولم تتأثر بزيادة جرعات البيوجين 

 .فى العالئق المختبرة

تم  ( جم10.90)أشارت النتائج إلى أن أعمى متوسط لمزيادة فى وزن الجسم  -
الحصول عمية من أسماك المجموعة الثالثة التى كانت تغذى عمى عميقة مزودة بـ 

وفى   ( جم10.23 )كجم عمف ثم أسماك المجموعة الرابعة 1/  جم بيوجين2
 جم 8.15 جم ، 9.35المجموعة الثانية وجد أن ىذا العائد قد وصل إلى 

التى   (الكنترول) جم  لممجموعة الضابطة 7.23لممجموعة الخامسة  واخيرا  
كما أشارت . ال تحتوى عمى بيوجين  (الكنترول)كانت تغذى عمى عميقة أساسية 

 بين 0.001نتائج التحميل اإلحصائى الى وجود فروق معنوية عند مستوى معنوية 
مجموعات األسماك المختبرة والمغذاة عمى عالئق بيا تركيزات مختمفة من 

 .البيوجين

 و 1.9، 1.98، 1.83، 1.6وجد أن متوسط القيم لمعدل النمو النوعى كان  -
، 1، 0لمجموعات األسماك المغذاة عمى عالئق مختبرة تحتوى عمى % 1.71

كجم عمف، عمى الترتيب وكانت الفروق بين ىذه 1/  جم بيوجين4، 3، 2
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المغذاة عمى عميقة )وقد أعطت مجموعة األسماك الثالثة . المتوسطات معنوية
 .أعمى قيم لمعدل النمو النوعى لألسماك ( كجم عمف1/ جم بيوجين2مزودة بـ 

، 28.15كان  ( يوم90)أشارت النتائج إلى أن الغذاء المأكول اثناء فترة التجربة  -
 ، 3، 2، 1، 0 جم لمعالئق المزودة بـ 26.93 واخيرًا 27.49، 26.33، 32.3

كجم عمف، عمى الترتيب وكانت االختالفات بين قيم الغذاء 1/  جم بيوجين4
 . 0.05المأكول لمجموعات األسماك المختمفة معنوية عند مستوى معنوية

، 0كانت قيم معدل التحويل الغذائى لالسماك المغذاة عمى عالئق تحتوى عمى  -
 ، 2.71، 2.42، 3.46، 3.91كجم عمف 1/  جم بيوجين4 واخيرًا 3، 2، 1

 عمى الترتيب مع وجود فروق معنوية بين ىذه المتوسطات عند مستوى 3.3
 .0.01معنوية 

، 1.39، 0.97، 0.86 ( يوم90)كفاءة تحويل البروتين اثناء فترة التجربة  -
كجم 1/  جم بيوجين4 ، 3، 2، 1، 0 جم لمعالئق المزودة بـ 1.01 ، 1.24

. 0.001عمف، عمى الترتيب وكانت االختالفات معنوية عند مستوى معنوية 

: التجربة الثانية
فى نياية فترة التجربة فقد وجد أن اعمى متوسط لوزن الجسم قد وصل إلى  -

 جم قد حققتو مجموعة الكنترول التى غذيت  عمى العميقة األساسية ثم 16.76
 ( جم14.89)تالىا المجموعة الثانيو  ( جم15.25)أسماك المجموعة الثالثة 

واخيرًا المجموعة الخامسو          ( جم14.73)واألسماك فى المجموعة الرابعو 
، عمى الترتيب وكانت االختالفات بين ىذه المتوسطات معنوية ( جم12.62)

ويوضح ذلك امكانية احالل جزء من بروتين كسب الفول الصويا ببروتين كسب 
بدون تأثير معنوى عمى وزن الجسم النيائى % 75عباد الشمس المقشور حتى 

 .لمبمطى النيمى

فى نياية فترة التجربة، فقد وجد ان االحالل الكامل لكسب فول الصويا بكسب  -
عباد الشمس المقشور قد اعطى اقل طول جسم بينما االسماك المغذاة عمى عميقة 
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وكانت االختالفات فى طول  ( سم10.12)اعطت طول جسم  (الكنترول)اساسية 
 .0.05الجسم بين المعامالت المختمفة معنوية عند مستوى معنوية 

فى نياية فترة التجربة فقد وجد ان مجموعة االسماك التى غذيت عمى العميقة  -
الخامسة والتى تم فييا إحالل كسب فول الصويا إحالاًل تامًا فقد اظيرت اعمى 

وكانت الفروق بين المعامالت المختمفة معنوية عند  (2.17)قيمة لمعامل الحالو 
  .0.05مستوى معنوية 

أظيرت النتائج المتحصل عمييا أن الزيادة فى وزن جسم األسماك خالل فترة  -
 جم لنسب اإلحالل 6.42 ، 8.7، 9.2، 8.74، 10.64التجربة قد وصمت إلى 

عمى التوالى وكانت اإلختالفات بين % 100 ، 75 ، 50 ، 25المختمفو صفر، 
 .ىذه القيم  معنوية

، 0.98، 1.12بالنسبة لمعدل النمو النوعى فقد وجد أن قيمو قد وصمت إلى   -
لألسماك التى غذيت عمى العالئق المختبرة التى  % 0.79 ، 0.99، 1.03

عمى % 100 ، 75 ، 50 ، 25تمت فييا عمميات اإلحالل بنسب صفر ، 
 .التوالى وكانت الفروق بين ىذه القيم فروقًا معنوية

 لالسماك 2.44تراوحت قيم معدل التحويل الغذائى خالل فترة التجربة بين  -
 لالسماك المغذاة عمى العميقة 4.05الى  (1عميقة )المغذاة عمى العميقة االساسية 

 (التى تم فييا االحالل الكامل لكسب فول الصويا بكسب عباد الشمس)الخامسة 
 .وكانت االختالفات فى قيم معدل التحويل الغذائى لممعامالت المختمفة معنوية

لمعميقة ) 0.8بالنسبة لكفاءة تحويل البروتين فقد وجد أن قيمو قد تراوحت بين  -
الى  (الخامسة التى تم فييا اإلحالل التام لكسب فول الصويا بكسب عباد الشمس

وكانت الفروق بين المعامالت المختمفة معنوية عند . (لمعميقة االساسية)% 1.36
 ىذا وقد أظيرت النتائج أن كفاءة تحويل البروتين لمجموعة 0.01مستوى معنوية 

 .االسماك التى كانت تتغذى عمى العميقة االساسية اعطت اعمى القيم
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 أظيرت نتائج التحميل الكيميائى لألسماك بعد إنتياء فترة التجربة أن االحالل  -
الكامل لكسب فول الصويا بكسب عباد الشمس المقشور اظير اعمى محتوى من 
البروتين فى كل االسماك ثم باقى المجموعات األولى والرابعو والثالثة ثم الثانية 

أما بالنسبة لمحتوى الجسم من الدىن . عمى التوالى وكانت االختالفات معنوية
 .والرماد فقد أظيرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت المختمفة

، 50، 25أدت زيادة نسب إحالل كسب فول الصويا بكسب عباد الشمس بنسب  -
 ، 15.13، 10.08، 5.04إلى خفض تكاليف الغذاء بنسب % 100 ، 75

، كما أظيرت (الكنترول) األساسيةبالمقارنة مع العميقة . ، عمى الترتيب20.17
النتائج أن تكاليف الغذاء انخفضت فى كل مستويات إحالل كسب فول الصويا 
بكسب عباد الشمس المقشور كما أظيرت النتائج أن العميقة الخامسة التى تمت 

قد  أظيرت اقل تكاليف لمغذاء بينما العميقة  (%100)فييا عممية اإلحالل بنسبة 
ومن النتائج المتحصل عمييا . أظيرت أعمى تكاليف لمغذاء (الكنترول)األساسية 

من كسب فول الصويا بكسب % 75فى ىذه  التجربة يمكن التوصية بإحالل 
عباد الشمس المقشور والذى سيؤدى إلى خفض تكاليف الغذاء بنسبة          

15.13.% 

 

 


